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Szám: 1408-418/2006.

Tárgy: Marton Zsolt szombathelyi lakos
választási kifogása
218/2006. (X.01.) sz. HVB. határozat

A Szombathely Város Helyi Választási Bizottsága Marton Zsolt, szombathelyi lakos által
benyújtott választási kifogásnak
h e l y t a d,
és megállapítja, hogy ismeretlen tettes megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 42. § (1) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A Választási Bizottság az
ismeretlen tettest eltiltja a további jogsértéstől.
A Választási Bizottság a kifogás azon részét, amely a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban Ve.) 3. § a.), c.) és d.) pontjainak megsértésére irányul, elutasítja.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a jelen határozatot kibocsátó választási bizottságnál kell benyújtani, azt a Vas
megyei Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
Marton Zsolt szombathelyi lakos 2006. szeptember 30-án kelt választási kifogással fordult a
Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy a Szombathely, Bartók Béla krt. és
Paragvári utca kereszteződésében, valamint a Thököly I. utca és Mátyás király utca
kereszteződésében található hirdető-berendezésekre felragasztott, Molnár Miklóst, a
FIDESZ-KDNP-Pro Savaria jelöltjét hirdető plakátokat felülragasztották dr. Ipkovich György,
az MSZP-SZDSZ polgármesterjelöltjének plakátjával.
A Ve. 42. § (1) bekezdése szerint: „A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a
jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely
engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.”
A Ve. 42. (6) bekezdése szerint: „A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani”.
A Választási Bizottság a rendelkezésekre álló bizonyítékok alapján megállapította ismeretlen
tettes felelősségét és a további jogszabálysértéstől eltiltja.
A Ve. 3. § a.), c.) és d.) pontja szerint: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során
a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket: a
választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása; esélyegyenlőség
a jelöltek és a jelölő szervezetek között; jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.”
A kifogás benyújtója kérte, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a kifogásolt
kiadvány sérti a Ve. 3. § a.), c.) és d.) pontjában foglalt alapelveket. A Választási Bizottság
megállapította, hogy a ismeretlen tettes cselekménye nem sérti az idézett jogszabályban
foglalt alapelveket, ezért a kifogás ezen részét elutasította.
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A Választási Bizottság határozata az idézett jogszabályokon, valamint a Ve. 29/B. § (1), (2)
bekezdésén és 78. § (1) bekezdés a.) és b.) pontján, a 78. § (3) bekezdésén, valamint a Ve.
105/A. (2) bekezdés d.) pontján alapul.
A Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a Ve. 79. § -a és 80. §-a alapján biztosította.
Szombathely, 2006. október 1.
Szabó András sk.
elnök

